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Introdução: Qualidade de Vida no Trabalho é o conjunto de ações de uma empresa que
envolvem a implantação de melhorias, inovações gerenciais e tecnologias no ambiente
de trabalho.  A ginástica laboral (GL) é uma modalidade de atividade física praticada
dentro da empresa. No entanto, os efeitos dessa prática sobre a prevenção de doenças
ocupacionais e melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores precisa ser fortalecida
através de ações voltadas às disfunções físicas e cognitivas dos trabalhadores. A
Ginástica Laboral sem objetividade perde eficiência e não alcança os objetivos
esperados para melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho. Objetivo: Avaliar
indicadores de saúde que norteiem a construção de um programa eficaz e eficiente de
Ginástica Laboral voltados às disfunções físicas e cognitivas de trabalhadores do setor
administrativo de uma cooperativa de saúde. Metodologia: Para descrever indicadores
capazes de orientar um novo Programa de Ginástica Laboral foram realizados quatro
avaliações: 1º o Teste de Schober, em 2º o Questionário de dor/desconforto
musculoesquelético (Nórdico Padrão), em 3ª o nível de ansiedade e, por último, a
flexibilidade. Todos aplicados pelos pesquisadores. O Teste de Schober avalia a
mobilidade da coluna lombar; para identificação de dor desconforto músculo
esquelético foi utilizado o Questionário Nórdico Padrão; a ansiedade foi avaliada
mediante o uso da Escala de Hamilton; e para avaliação da flexibilidade foi utilizada o
Teste de Sentar e Alcançar - Banco de Wells.  Resultados: O Teste de Schober foi
realizado com 119 participantes; destes 63 (53%) apresentaram baixa mobilidade da
coluna lombar e 56 (47%) apresentaram boa mobilidade da coluna lombar. O
Questionário Nórdico Padrão revelou as maiores queixas de dor desconforto: 22
homens apresentaram 68% das queixas na coluna lombar, 63% na coluna cervical, nas
pernas 50% e nos tornozelos e pés 36%. As mulheres, 102 participantes, apresentaram
a maior queixa na região lombar 51%, na cervical 48%, nos ombros 39% e nas pernas
29%. A flexibilidade dos homens apresentou um escore ruim para 59% dos 22
avaliados. A mesma avaliação para as mulheres apresentou o escore ruim para 69%
das 96 avaliadas. A Escala de Hamilton de ansiedade apresentou os seguintes
resultados: ausência de ansiedade - 49%, ansiedade leve - 20%, ansiedade moderada -
10% e ansiedade grave - 21%. Conclusão: Os dados apresentados foram essenciais
para a construção de um Programa de Ginástica Laboral  específico e direcionado às
maiores queixas e disfunções dos trabalhadores, podendo assim, servir de base
científica para a escolha das ações a serem implementadas na nova fase do programa.
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